
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

                    Prvá nedeľa po narodení Pána 26.12.2021 

Sv. Rodiny Ježiša , Márie a Jozefa 

 

 

-V utorok  je v NB od 18.30 do 19.30 hod. adorácia s vešperami a sv. prijímaním.  

-Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o skrášlenie našich Vianočných sviatkov. 

-Po minuloročnej pauze bude tento rok v našej farnosti opäť prebiehať vianočná kolednícka 

akcia DOBRÁ NOVINA spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. 

Dobrá novina otvára tohtoročný 27. ročník s mottom: “Poďme niečo dobré podniknúť”, ktoré 

reaguje aj na výzvu Svätého Otca Františka vykročiť s odvahou k druhým ľuďom. A tak sa aj 

deti z našej farnosti rozhodli šíriť dobro prostredníctvom ohlasovania radostnej zvesti. 

Koledníci budú koledovať tzv. popod obloky. To znamená, že ostávajú v exteriéri a 

nevstupujú do príbytkov. Počas koledovania sa budú striktne dodržiavať všetky hygienické 

opatrenia. V Nitrianskej Blatnici bude koledovanie prebiehať v nedeľu 26. decembra, vo 

Vozokanoch v pondelok 27. decembra.  Zapísať sa môžete buď vzadu na stolíku, kde na 

papier prosím uveďte Vaše meno a adresu alebo prostredníctvom SMS či telefonátu so 

zodpovednou osobou Viktóriou Králikovou. Tel. č.: 0902 626 016 

-V piatok je po sv. omši ďakovná pobožnosť na konci roka. 

-Od 1.1.2022 sa musí používať nový misál, kde sú určité zmeny v odpovediach. Budeme sa 

ich musieť naučiť používať, tak vás prosím o trpezlivosť a poslušnosť. Ďakujem. 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus 

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 27.12. 

Sv. Ján Apoštol a 

Evanjelista 

N. Blatnica 17.30 
+Michal a Anna Chromý, synovia Anton 

a Jozef 

Utorok 28.12. 

Sv. Neviniatka, mučeníci 
Krtovce 17.30 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Oravcovú a Božikovú 

Streda 29.12. 

 
N. Blatnica 7.30 +Anton Krajčík, rodičia a starí rodičia 

 Piatok 31.12. 

Sv. Silvester I., pápež 
N. Blatnica 16.00 

+Ján Špánik, Emília, dcéry, zaťovia a st. 

rodičia 

Sobota 1.1. 

Panny Márie Bohorodičky 
Vozokany 

Krtovce 

N. Blatnica 

7.45 

9.00 

10.30 

+Eduard Trebatický 

Za zdr. A B. pom. Rod. Sedlárovej 

a Bečkovej 

Za farníkov a dobrodincov 

Nedeľa 2.1. 

Druhá nedeľa po narodení 

Pána 

 

Vozokany 

Krtovce 

N. Blatnica 

7.45 

9.00 

10.30 

+Marianka a Marián Hamuliakovi 

+Mária Vaváková 

Za farníkov a dobrodincov 


